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Aastaaruanne 2015 
 
Raamatukogu nimi: Kadrina valla raamatukogu Kihlevere filiaal 
Elanike arv: 454 
 
1.Põhilised tegevussuunad  
Kvaliteetse teenuse pakkumine. Raamatukogu oli ja on külainimesele oluline suhtlemise ja 
ajaveetmise koht. Koostöö MTÜ Kadrina kirjandusklubiga aitas elavdada külaelanike õhtuid 
mõnusate kino-, salongi- ja luuleetendustega. 
 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud: 
Kadrina valla raamatukogul on olemas põhimäärus, töökorralduse juhend, AIP kasutamise eeskiri, 
raamatukogu kasutamise eeskiri jne. Juhendusin oma töös Kadrina valla raamatukogu 
dokumentidest, omavalitsuse korraldustest ja riiklikest seadustest. Raamatukogu nõukogu tegutseb 
Kadrinas, kuid on teadlik väikeste kogude igapäevastest tegemistest. 
 
2.2 Eelarve 
Tabel 1 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.14. €  
Seisuga  
31.12.15 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  - - - 
Personalikulu     
Komplekteerimiskulu    

sh OV-lt    

sh riigilt     

Infotehnoloogiakulu     
Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid.  
 
Tabel 2 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

- - - 

Hinnang toetusprogrammidele. Olulisus, mis muutused kaasa toonud. 
 
2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur  
Ühendatud vallaraamatukoguna töötame aastast 2002. 
Töökorralduses muutusi ei toimunud. Raamatukogu lahtiolekuajad: 
E; K; R 9.00 – 17.00 
T; N – 10.00 – 18.00 
Iga kuu teisel laupäeval ja suvel, põhikogu töötajate puhkuse ajal, olen tööl Kadrina põhikogus. 
Minu puhkuse ajal on Kihlevere raamatukogu avatud kord nädalas, esmaspäeviti. 
Arvestame oma lugejate soovide ja vajadustega. 
 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Personali juhtimise ja arendustegevusega tegeleb Kadrina põhikogu. 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest   
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Tabel 3 
Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundi-de arv 

(koolituse pikkus) 
Koolituseks 
kulutatud 

Kihlevere filiaal 5 12  
    
 
Tabel 4 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 
Uuemat tõlkekirjandust lastele ja noortele 
Põnevaid tegevusi lastega raamatukogus 
Teraapiakoer Heku lugemiskoerana 
LVKRK-s 
Kultuurilooline aktiivõpe 
muuseumikeskkonna näitel 
Tuleohutuse koolitus 

LVKRK 
LVKRK 
 
LVKRK 
 
LVKRK 
Kadrina 
vallavalitsus  

1 
1 
 
1 
 
1 
1 

  
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: 
avalikke esinemisi ei olnud. 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine  
Raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastava tunnistuse omandasin 2007.aastal. 
Igal aastal, vastavalt võimalustele, olen osalenud Lääne-Virumaa KRK poolt korraldatud 
täiendkoolitustel. 
 
2.4.4 Töötajate tunnustamine 
Parim tunnustus on raamatukogu külastajate rahulolu. 
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
Haldusjuhtimisega  tegeleb Kadrina põhikogu. 
 
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Raamatukogu asub kortermaja I korrusel. Ruumid on ilusad ja soojad, valgustus vastab nõuetele, 
lugejatel on hea siia tulla ja mõnus aega veeta. 
Liikumispuudega inimestele ei ole tagatud juurdepääsu raamatukogusse, kuid õnneks ei ole seda ka 
vaja läinud. 
 
Tabel 5 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 
tööd (2015) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Kihlevere filiaal  - - - 

 
 
Millistes raamatukogudes ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele? 
Tabel 6 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 
tööd (2015) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Kihlevere filiaal  Puudub vajadus   - - 
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2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Raamatukogus on avalik internetipunkt ja Wifi leviala, mida saab tasuta kasutada. Kogu 
arendustegevuse infotehnoloogia valdkonnaga tegeleb Kadrina põhikogu. 
 
2.7 Raamatukogude koostöö.  
Töö koordineerimine ja koostöösuhted: 
2.7.1. kohalikul  
Koostöö valla raamatukogudega sujub ja areneb juba sissetallatud rada. Ühtse meeskonnana 
töötame ühise põhikirja ja eelarve alusel, mida koordineerib Kadrina valla raamatukogu. 
Jätkuv on koostöö MTÜ Neeruti Seltsiga (reklaam, kodulooliste trükiste müük) ja MTÜ Kadrina 
kirjandusklubiga, millede liige ka ise olen. Edastan infot ja reklaami ka Kadrina rahvamaja ja 
Kadrina huvi- ja noortekeskuse tegemiste kohta. 
Aitasin läbi viia küsitlust raamatu „Kadrina kandi maitsed“ kohta Rein Sikule. 
Kihlevere raamatukogu külastasid Lääne-Virumaa keskraamatukogu direktor Kaili Õunapuu-
Seidelberg, peaspetsialist Lea Lehtmets ja komplekteerimisosakonna juhataja Iivi Kask. 
Seoses Hulja raamatukoguhoidja Kaidi lahkumisega ja uue raamatukoguhoidja tulekuga oli vaja 
teha Hulja raamatukogus inventuur, millesse olid kaasatud ka kõik filiaalid. 
Enne uue raamatukoguhoidja tööle asumist käisin septembris ja oktoobris kord nädalas Hulja 
raamatukogus laenutamas. Elanud ise noorusaastatel perega Huljal ja mäletades sealseid inimesi , 
kutsusin mihklipäevaks kokku praegused „Lõbusad lesed“ ja endised sõbrannad. Oli üks tore 
möödunud aegade meenutuste päev. 
12.oktoobrist asus tööle Hulja raamatukokku Gerda Ansi. Minule oli ülesandeks antud Gerdat 
tööalaselt juhendada ning nõu ja jõuga abiks olla. 
Koos  Hulja raamatukoguhoidja Gerdaga aitasime läbi viia isadepäeval toimuvat hõbesõlepidu. 
Maakonna tasandil osalesin raamatukogus „Lääne-Virumaa Aasta Tegu“ hääletamise läbiviimisel. 
Osalesin suveseminaril, mis toimus sel aastal Viru-Nigula vallas. 
Osalesime kollektiiviga Palamusel toimunud maaraamatukoguhoidjatepäeval. 
Juba traditsiooniks saanud aastalõpu koosviibimine oma kolleegidega  viis meid sel aastal Rakvere 
teatri etendusele „Must Prints“. 
 
2.7.2 riiklikul  -  puuduvad 
 
2.7.3 rahvusvahelisel tasandil – puuduvad. 
 
3. Kogud – kirjandust tellime Lääne-Virumaa keskraamatukogu kaudu. 
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud) - heal tasemel 
kogude kujundamine vastavalt rahalistele võimalustele ja lugejate soovidega arvestades. 
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)- filiaalide põhirõhk raamatute 
komplekteerimisel on ilukirjandusel. Toimib hästi oma valla raamatukogudevaheline laenutamine, 
mille eeliseks on, et me ei pea paljusid raamatuid dubleerima. Teabekirjandus on üsna kallis ja 
külades ei ole igapäevaselt need raamatud olulised. Kui tekib vajadus, saame vastava raamatu 
põhikogust või tellime Rakvere keskraamatukogust. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine – ajakirjade  ja -lehtede komplekteerimisega tegeleb 
põhikogu, oleme lähtunud, et igale sihrgrupile oleks midagi. 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine -  pole nõudlust. 
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4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Püüame iga lugeja soovi täita. 
Tutvustame uudiskirjandust ja laenutame teavikuid. 
Tasulistest teenustest on raamatukogus võimalik skaneerida, printida ja koopiaid teha. 
Raamatukogus on müügil koduloolised trükised. 
Novembrist 2012 on avatud raamatukogus Kihlevere postipunkt. Sel aastal paigaldati uus ja 
ajakohane riiul. 
Lugejate  rahulolu-uuringut pole tehtud, aga seni on külarahvas raamatukogusse positiivselt 
suhtunud. 
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine AIP-i kasutamine. 
Külastajate kasutuses on kaks AIP-i arvutit. Olemas on vallavolikogu protokollid paberkandjal, 
vallaleht „Kodukant“, valla arngukava – kõige sellega saab tutvuda ka valla kodulehel. Olemas on 
ID-kaardi lugejad, tagatud on võimalus vajalike toimingute tegemiseks arvutiga. 
 
4.2 Raamatukogu kasutamine  
Tabel 7 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2014 

Lugejad 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut-d 
2014 

Laenut-d 
2015 

Muutus (+-
) 

Kihlevere 
filiaal  

134 135 1 10375 10441 66 

       
Laenutuste osas  palun  kirjutage kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse laenutused 
Tabel 8 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2014 

Külastused 
 2015 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal
külast. 
2014 

Virtuaal
külast. 
2015 

Muutus 
(+-) 

Kihlevere 
filiaal  

3495 3640 145 0 0 0 

       
 
4.3 RVL teenindus  
RVL  on meie vallas väga hea. Kõik vajaminevad teavikud saame kiiresti kätte tänu meie valla 
tublidele bussijuhtidele. 
Aruannetes kasutasin hulgiarvestusraamatut. Raamatute arvelevõtmisel ja kustutamisel kasutasin 
inventariraamatut ja hulgiarvestusraamatut ning paralleelselt tegin tööd ka elektronkataloogis. 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine LISA 2 Laste-ja noortekirjanduse nimetused 
ja eksemplarid 2015 
 
4.4.2 Raamatukogu kasutamine 
Tabel 9 

Rmtk Lug-d 
2014 

Lug-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2014 

Külast-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2014 

Laenut 
2015 

Muutus 
(+/-) 

Kihlevere 
filiaal  

23 19 -4 508 421 -87 910 526 -384 
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4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine -  lapsed 
laenutavad vähe, põhiliselt kohustulikku ja soovituslikku kirjandust. On ju koolipäev pikk ja koju 
jõutakse alles õhtuks. Laenutusi tehakse rohkem kooliraamatukogust ja koolibussi oodates 
lipsatakse vajadusel läbi ka Kadrina põhikogust. Külaraamatukogu külastavad lapsed tihedamalt 
koolivaheaegadel, siis on rohkem aega ja võimalusi mängida lauamänge, joonistada, ristsõnu 
lahendada ja netis surfata. Populaarsed on erinevad audiovisuaalsed ja elektroonilised 
meelelahutused. Raamatukogupäevade raames oli ka ettelugemisepäev. 
 
4.4.4 Laste üritused. Tabel 10 
Ürituse nimi/sisu Sihtrühm Osalejate arv 
Ettelugemisepäev 
Jõuluvana külastas küla lapsi 

Koolieelikud 
Lapsed 

4 
51 

Väljapanekud: 
Meie pere munapühad 
Emadepäev 
Pipi Pikksukk 70 
Oh kooliaeg, oh kooliaeg, millal sina tuled... 
Head isadepäeva, kallid isad! 
Mardid-Kadrid! 
Jõulutaadi ootel 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Puudub erivajadustega sihtrühm, kuid teen koduteenindust mõnele vanemale inimesele, kes elab 
kaugemal ja kellel puudub endal transport. 
Tabel 11 
 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 
Koduteenindus 0 0 0 
 
Tabel 12 
 Ürituste arv Osavõtjate arv 
Teenused teistele  asutustele 0 0 
  
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena 
  
Tabel 13 
Raamatukogu 
nimi 

 Väljapanekud Üritused Üritustel 
osalenute arv 

 
Kihlevere filiaal  
 

 
          15 

 
      5 

 
      98 

 
Välja on toodud uudiskirjandus. 
Väljapanekud: 
          Virumaa Kirjandusauhind aastast 1989 
          Edauard Vilde 150 
          Aiatööd on alanud 
          Erni Krusten 115 
          Puhkus käes – reisima! 
          Hoidised oma aiast 



 

 

6

          Sõida seenele! 
          Hingedeajast halloweenini 
Raamatukogus toimuvad korteriühistu koosolekud. 
Korraldanud külarahvale teatri ühiskülastusi: 
          Rakvere teatrisse Endla külalisetendus „Kõik naistest“ 
          Rakvere teater „Viimase öö õigus“ 
Üheskoos Viitna filiaaliga 
          Rakvere teater „Romaan“ 
Hulja raamatukogusse kutsusin kokku „lõbusad lesed“ 
Olen osalenud ja külainimesi kaasa kutsunud Kadrina valla raamatukogu ja Kadrina kirjandusklubi 
korraldatud üritustele: 
filmiõhtud – E.Nüganen „1944“ esilinastus 
                    V.Loginov „Sipelgapesa“ (Ilus elu garaažis) – dokumentaalfilm 
                    M.Avdjushko dokumentaalfilm Mati Undist „Unditund“ 
                    M.Vainokivi „Riigivargad“ 
                    U.E.Liiv noortedraama „Must alpinist“ 
salongiõhtu - „Hingede hääl“ (Ülle Lichtfeldt, Margus Laugesaar, Inna Grünfeldt) 
luuleetendus – „Kevad ja suvi ja“ (Tõnu Õnnepalu luulet loeb Tiina Mälberg, musitseerib Taavo 
Remmel, taustaks Peeter Nahko loodusfotod) 
Kirjandusklubis külas Mari ja Andres Tarand – 40.kirja avaldamisest 35 aastat. 
Kirjandusklubi üritus „Kadrinlased äratavad kultuuripärandi ellu“. Tuntud folklorist Mall Hiiemäe 
räägib Kadrina kandi jõulukommetest, muusikalisi vahepalu esitab Kadrina kapell. 
Koos Kadrina rahvamaja näiteringiga külastasime Telliskivi Loomelinnakus Vaba Lava etendust 
„Sugu:N“. 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
 
Kasutajakoolitused arvuliselt 
Tabel 14 

Raamatukogu Rühmakoolit. 
arv 

Osalejate 
arv 

Individuaalkoolit. 
arv 

Osalejate arv 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Kihlevere 
filiaal  

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Koolitustele ei ole olnud nõudlust, abistan jooksvalt abivajajaid nende pangatehingute sooritamisel 
ja maksude maksmisel. Vajadusel aitan ka helistamisega tervisekeskusesse ja muudesse 
riigiasutustesse. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus  
Raamatukoguteenuste tutvustamisega tegeleb põhikogu. Teenuste heaks tutvustajaks on 
raamatukogu koduleht, valla ajaleh „Kodukant“, sotsiaalmeedia kanalid jne. 
 
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus  
 
4.9.1 Andmebaaside loomine – andmebaaside loomisega ei tegele. 
 
4.9.2 Infopäringud - ei toimu järjepidevat registreerimist. 
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4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded - ei ole osalenud trükiste ja veebiväljaannete koostamisel ega 
publitseerimisel. 
 
5.  2016 aasta tegevused      
Pakkuda  lugejatele head lugemist ja mõnusat äraolemist. Ikka edasi oma turvalise meeskonnaga. 
Raamatukogu ei ole täna ainult koht, kus saab kirjandust laenutada, vaid kohtumispaik, kus saab 
arutada ka päevakajaliste sündmuste teemadel. Pakume inimesele võimaluse olla ühiskonnas 
aktiivne.   
 
 
Eha Tingas 
Kihlevere filiaali raamatukoguhoidja  
 
05.01.2016 
 
LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018 
   

Koolituse teema Koolituse eesmärk (kompetentsid) 
Uudiskirjanduse tutvustamine Heal tasemel lugejateenindus  
Arvutialane täiendamine Professionaalsed töötajad  

 
 
LISA 2 Lastekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015 

Autor Nimetus Väljaandmise 
aasta 

Kirjastus Eksemplaride arv 

     
 
 
 


